
Pörgesd fel az 
elméd és a tested!

További információkért vedd fel a 
kapcsolatot egy B-Epic Brand Partnerrel.

ELEV8
World’s Most Advanced

TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ

ELŐNYÖK:
• Természetes módon megnöveli az

energiaszintet és az állóképességet
• Felpörgeti a kognitív és fizikális

teljesítményt
• Fokozza a mentális éberséget, a

fókuszt és a memóriát
• Segít leküzdeni a fizikális és

mentális fáradtságot
• Hangulatjavító és stresszcsökkentő

hatású

RÉSZLETEK:
• Kiváló minőségű teljesítményfokozó

kiegészítő
• Teljes értékű kivonatokat, orvosi

felhasználású gombákat és
gyógynövény kivonatokat tartalmaz

• Természetes eredetű, 100%-os
biohasznosulású fitotápanyagokkal

TAPASZTALD MEG TE IS AZ ELKÉPESZTŐ POZITÍV HATÁST   |   TOVÁBBI RÉSZLETEK:  WWW.BEPIC.COM

Használd fel az orvostudomány ősi titkait az egészséged és a 
teljesítményed optimalizálásához! Az ELEV8 egy olyan elképesztő 
kapszula, mely különleges összetétele révén segíthet a kiváló 
kognitív* és fizikális teljesítmény elérésében agyi köd, tompaság, 
valamint a cukros-túlkoffeinezett energiaitalok más negatív 
mellékhatásai nélkül. Minden egyes kapszula bővelkedik a hatásos, 
tisztán növényi eredetű alapanyagokban, gombákban és teljes értékű 
kivonatokban, melyek tápanyagokban gazdagok, és nootróp**, 
valamint adaptogén*** tulajdonságokkal is rendelkeznek.

Az ELEV8-ben található Természetes energia, éberség keverék 
hatásos nootróp gyógynövényeket és B-vitaminokat 
tartalmaz, melyek természetes módon megnövelik az 
energiaszintet és az állóképességet, valamint fokozzák a 
mentális éberséget és a memóriát, ráadásul még 
hangulatjavító tulajdonsággal is rendelkeznek.

Az Adaptogén szuper keverék orvosi felhasználású gombákból és 
rendkívül hatásos gyógynövényekből áll, melyek felpörgetik a 
kognitív teljesítményt, valamint enyhítik a fizikális és mentális 
fáradtságot, valamint a stresszt.

A Teljes értékű tápanyag keverék valódi gyümölcsökből és 
zöldségekből készül, így biztosítva  a természetes eredetű, 100%-os 
biohasznosulású fitotápanyagokat (növényi eredetű vitaminokat), 
melyek elengedhetetlenek az egészségünk fenntartásához.

* kognitív: megismerő funkciók, mint a figyelem, emlékezet, gondolkodás
** nootróp: az idegrendszeri funkciókra ható összetevő, természetes agyserkentő
*** adaptogén hatás: lényegében a pszichés vagy fizikai stresszel szembeni ellenállóképesség
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ELEV8
Teljesítményfokozó

Összetevők
Adagok száma: 30 
1 adag: 1 kapszula
Mennyiség adagonként % ANB

Teljes értékű gyümölcs és zöldség 
kivonat keverék

Természetes energia, éberség keverék

225 mg  †

310 mg  †

Adaptogén szuper keverék 150 mg  †

† Nincs ANB (Ajánlott napi bevitel).

Spenót, brokkoli, sárgarépa, paradicsom, 
cukorrépa, shiitake gomba, alma, vörös áfonya, 
cseresznye, narancs, fekete áfonya, eper

Guarana mag kivonat, kislevelű bakopa, 
L-teanin, koffein, zöld kávébab kivonat, 
yerba mate kivonat, yohimbine HCl (5 mg), 
tiamin HCl, niacinamid, D-kalcium-
pantotenát, riboflavin, B12-metilkobalamin

Reishi gomba kivonat, chaga 
kivonat, cordyceps kivonat, 
aranygyökér kivonat
Biohasznosulás fokozó keverék 25 mg  †
Ásványi nyersanyag 
keverék, bors kivonat

A-vitamin 50%
C-vitamin 50%

B3-vitamin 150%
B5-vitamin 100%

D-vitamin 50%
E-vitamin 50%

B6-vitamin 150%
B7-vitamin 50%

K1-vitamin 50%
B1-vitamin   150%

B9-vitamin 50%
B12-vitamin 2000%

B2-vitamin   150%

TERMÉKLEÍRÁS
MEGJEGYZÉS: A termék összetétele 
kis mértékben eltér az amerikai, 
valamint az USA-n kívüli piacokon. 
A részletekért lásd jobbra az 
összetevők listáját. 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: 1 
kapszula 2,5 dl vízzel. Étellel és 
anélkül is fogyasztható. 

Elalvás előtt legfeljebb 6 órával 
fogyaszd, elkerülve ezáltal az 
alvás akadályozását.

FIGYELMEZTETÉS: Adagonként 
körülbelül 150 mg koffeint 
tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen 
kiegészítő alkalmazását 
megelőzően kérd ki az orvosod 
véleményét; különösen akkor, ha 
terhes vagy, gondozásra szorulsz, 
súlyos betegséged van, előírt 
gyógyszereket szedsz, vagy 18 
évesnél fiatalabb vagy.

TÁROLÁS: A frissesség megőrzése 
érdekében hideg, száraz helyen.

Vegán, gluténmentes

MADE IN USA 

A fenti kijelentések helytállóságát nem vizsgálta az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal.
A terméknek nem célja bármiféle betegség diagnosztizálása, kezelése, illetve megelőzése.

Az elért eredmények eltérőek lehetnek.

További összetevők: zöldség-alapú kapszula 
(HPMC, klorofill)

További összetevők: zöldség-alapú kapszula 
(HPMC, klorofill), mikrokristályos cellulóz, 
magnézium-sztearát

Igazoltan 100%-ban kóser és halal termék.

USA NEM-USA PIACOK

Összetevők
Adagok száma: 30 
1 adag: 1 kapszula
Mennyiség adagonként % ANB

Teljes értékű gyümölcs és zöldség 
kivonat keverék

Természetes energia, éberség keverék

160 mg  †

350 mg  †

Adaptogén szuper keverék 150 mg  †

† Nincs ANB (Ajánlott napi bevitel).

Spenót, brokkoli, sárgarépa, paradicsom, 
cukorrépa, shiitake gomba, alma, vörös áfonya, 
cseresznye, narancs, fekete áfonya, eper

Koffein, Advantra Z®, ginzeng kivonat, 
niacinamid, L-teanin, kislevelű bakopa 
kivonat, zöld kávébab kivonat, yerba mate 
kivonat, riboflavin, tiamin HCl, D-kalcium-
pantotenát, B12-metilkobalamin

Reishi gomba kivonat, chaga 
kivonat, cordyceps kivonat, 
aranygyökér kivonat
Biohasznosulás fokozó keverék 25 mg  †
Ásványi nyersanyag 
keverék, bors kivonat

A-vitamin 50%
C-vitamin 50%

B3-vitamin 150%
B5-vitamin 100%

D-vitamin 50%
E-vitamin 50%

B6-vitamin 150%
B7-vitamin 50%

K1-vitamin  50%
B1-vitamin   150%

B9-vitamin 50%
B12-vitamin   2000%

B2-vitamin   150%
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ELEV8 természetes energia, éberség keverék

Az ELEV8-ben található természetes energia, éberség keverék holisztikus gyógynövények és B-vitaminok 
szinergikus elegyét tartalmazza. Olyan erőteljes nootropikumokból és más természetes eredetű stimulánsokból áll, 
melyeket a hagyományos orvoslás már évszázadok óta használt az energiaszint, a mentális éberség és a 
kedélyállapot fokozására. Modern világunkban ezeket a természetes eredetű szubsztanciákat többek közt az 
alábbiakra használhatjuk: agyi teljesítmény és fókusz növelése; nyugodt, kiegyensúlyozott, túlpörgéstől mentes 
energiaszint kialakítása; memória és éberség fokozása; valamint az agyi köd csökkentése. Ráadásul az ELEV8-ben 
található B-vitamin komplex olyan vitaminokat is tartalmaz, melyek kombinációját gyakran használják természetes 
eredetű hangulatjavítóként, valamint az energiaszint növelésére.

ELEV8 adaptogén szuper keverék

Az ELEV8 alapját egy olyan erőteljes adaptogén formula alkotja, mely orvosi felhasználású gombákból és rendkívül 
hatásos gyógynövényekből áll össze - ezeket a hagyományos orvoslás már több ezer éve alkalmazza az elme és a 
test működésének fokozására. Az ELEV8 hatásos szuper keveréke ráadásul adaptogénekben is gazdag - ezek 
segíthetnek a jó közérzet fenntartásában még stresszes körülmények között is. A modern kutatások feltárták, hogy 
az adaptogének kiválóan képesek csillapítani a fizikális és mentális fáradtságot, enyhíteni a depressziót és a 
szorongást, valamint fokozni a kognitív teljesítményt és a mentális munkakapacitást. Az adaptogének védő 
mechanizmusai emellett támogatást jelentenek az immunrendszernek, valamint a test azon képességének is, hogy 
képes legyen megküzdeni a stressz káros hatásaival.

 ELEV8 teljes értékű tápanyag keverék

Az ELEV8 teljes értékű gyümölcs és zöldség kivonat keveréke olyan valódi gyümölcsökből és zöldségekből 
származik, melyek erőteljes egészségjavító tulajdonságokkal, valamint esszenciális tápanyagokkal rendelkeznek. 
Ez a tápanyagdús koncentrátum olyan természetes, organikus összetevőket tartalmaz, melyek elengedhetetlenek a 
megfelelő egészség eléréséhez, sajnálatos módon azonban gyakran hiányoznak a modern étrendekből. Ráadásul 
mivel teljes értékű összetevőkből áll, az ELEV8-ben található növényi eredetű vitaminok (fitotápanyagok) teljesen 
természetes eredetűek, és jobb biohasznosulással rendelkeznek, mint a különféle szintetikus vitamin kiegészítők.

ELEV8
Teljesítményfokozó

TOVÁBBI RÉSZLETEK




